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Pozměňovací návrh 3
Eva Lichtenberger

Návrh nařízení – pozměňující akt
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod pro rozšiřování doby ochrany autorského práva způsobem, jenž navrhuje Komise, 
neboť by to nijak neprospělo sociální a umělecké situaci výkonných umělců. Spíše by to 
zvýšilo příjem výrobců zvukových záznamů. Navrhovaná směrnice je jedním z nejhorších 
příkladů prosazování zvláštních zájmů a vážně poškodí evropskou inovaci a tvůrčí úsilí.

Pozměňovací návrh 4
Katalin Lévai

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle směrnice 2006/116/ES ze dne 
12. prosince 2006 o době ochrany 
autorského práva a určitých práv s ním 
souvisejících je doba ochrany výkonných 
umělců a výrobců zvukových záznamů 50 
let. 

(1) Podle směrnice 2006/116/ES ze dne 
12. prosince 2006 o době ochrany
autorského práva a určitých práv s ním 
souvisejících je doba ochrany výkonných 
umělců, výrobců zvukových záznamů 
a výrobců filmů 50 let.

Or. en

Odůvodnění

EU musí i nadále poskytovat výrobcům zvukových záznamů a filmů stejnou dobu ochrany 
jejich práv souvisejících s právem autorským. Neexistuje žádný politický, kulturní nebo 
ekonomický důvod, aby EU chránila zvukové záznamy déle než filmy. Neexistuje důvod, aby 
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byla v EU filmům poskytována ochrana pouze 50 let a zvukovým záznamům 95 let.

Pozměňovací návrh 5
Katalin Lévai

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pro výrobce filmů začíná lhůta běžet 
od data prvního záznamu filmu nebo od 
data jeho prvního zveřejnění nebo uvedení 
pro veřejnost do 50 let po jeho pořízení.

Or. en

Odůvodnění

EU musí i nadále poskytovat výrobcům zvukových záznamů a filmu stejnou dobu ochrany 
jejich práv souvisejících s právem autorským. Neexistuje žádný politický, kulturní nebo 
ekonomický důvod, aby EU chránila zvukové záznamy déle než filmy. Neexistuje důvod, aby 
byla v EU filmům poskytována ochrana pouze 50 let a zvukovým záznamům 95 let. 

Pozměňovací návrh 6
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče výkonů zaznamenaných na 
zvukových záznamech a pro zvukové 
záznamy, často nechrání jejich výkony po 
celou dobu jejich života. Proto ke konci 
svého života zažívají výkonní umělci 
propad příjmů. Často se rovněž nemohou 
spolehnout na svá práva, aby v průběhu 
svého života zabránili problematickému 
využití svých výkonů nebo je omezili.

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče výkonů zaznamenaných na 
zvukových záznamech a pro zvukové 
záznamy, často nechrání jejich výkony po 
celou dobu jejich života. Proto ke konci 
svého života zažívají výkonní umělci 
propad příjmů. Často se rovněž nemohou 
spolehnout na svá práva, aby v průběhu 
svého života zabránili problematickému 
využití svých výkonů nebo je omezili. 
Proto se tímto poskytuje ochrana do 
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uplynutí 50 let od pořízení záznamu nebo 
jeho uvedení pro veřejnost nebo do úmrtí 
výkonného umělce, podle toho, která 
lhůta je delší.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh 7
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče výkonů zaznamenaných na 
zvukových záznamech a pro zvukové 
záznamy, často nechrání jejich výkony po 
celou dobu jejich života. Proto ke konci 
svého života zažívají výkonní umělci 
propad příjmů. Často se rovněž nemohou 
spolehnout na svá práva, aby v průběhu 
svého života zabránili problematickému 
využití svých výkonů nebo je omezili.

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče záznamu výkonů, často 
nechrání jejich výkony po celou dobu 
jejich života. Proto ke konci svého života 
zažívají výkonní umělci propad příjmů. 
Často se rovněž nemohou spolehnout na 
svá práva, aby v průběhu svého života 
zabránili problematickému využití svých 
výkonů nebo je omezili.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být uznán a měl by se projevit změnou 
směrnice. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, měla by být oblast působnosti směrnice rozšířena, 
aby mohli výkonní umělci v audiovizuální oblasti požívat prodloužené doby ochrany; proto je 
navrhováno vypuštění rozlišování mezi zvukovými a jinými záznamy. (Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES).
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Pozměňovací návrh 8
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče výkonů zaznamenaných na 
zvukových záznamech a pro zvukové 
záznamy, často nechrání jejich výkony po 
celou dobu jejich života. Proto ke konci 
svého života zažívají výkonní umělci 
propad příjmů. Často se rovněž nemohou 
spolehnout na svá práva, aby v průběhu 
svého života zabránili problematickému 
využití svých výkonů nebo je omezili.

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče záznamu výkonů, často 
nechrání jejich výkony po celou dobu 
jejich života. Proto ke konci svého života 
zažívají výkonní umělci propad příjmů. 
Často se rovněž nemohou spolehnout na 
svá práva, aby v průběhu svého života 
zabránili problematickému využití svých 
výkonů nebo je omezili.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být uznán a měl by se projevit změnou 
směrnice. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, měla by být oblast působnosti směrnice rozšířena, 
aby mohli výkonní umělci v audiovizuální oblasti požívat prodloužené doby ochrany; proto je 
navrhováno vypuštění rozlišování mezi zvukovými a jinými záznamy (Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES).

Pozměňovací návrh 9
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Žádá Komisi, aby zahájila postup 
hodnocení dopadů na situaci evropského 
audiovizuálního odvětví, jako to Komise 
učinila v případě hudebního odvětví, 
s cílem zvážit případnou potřebu 
prodloužení doby ochrany autorského 
práva na výrobce a vysílající subjekty 
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v audiovizuálním odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Komise by měla zahájit postup 
hodnocení dopadů s cílem zvážit, zda je 
potřeba prodloužit dobu ochrany, jež je 
v současné době uplatňována 
v audiovizuálním odvětví (výkonní umělci, 
výrobci a vysílající subjekty).

Or. en

Odůvodnění

Komise před předložením návrhu neprovedla seriózní hodnocení dopadů, neboť mimo jiné 
neurčila, kdo zaplatí příjmy požadované hudebním průmyslem v důsledku prodloužení doby 
ochrany autorských práv. 

Mělo by být stanoveno nové posouzení dopadů pro vyhodnocení skutečné potřeby prodloužit 
dobu ochrany v audiovizuálním odvětví.

Pozměňovací návrh 11
Ignasi Guardans Cambó

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Žádá Komisi, aby zahájila postup 
hodnocení dopadů na situaci evropského 
audiovizuálního odvětví, jako to Komise 
učinila v případě hudebního odvětví, 
s cílem zvážit případnou potřebu 
prodloužit dobu ochrany autorského 
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práva na audiovizuální odvětví (výkonné 
umělce, výrobce a vysílající subjekty).

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů a 
zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání 
zvukového záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z pouhého prodloužení doby ochrany by měly užitek zejména produkční společnosti a známí 
umělci. Kromě toho nebyly před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně 
prozkoumány dopady na náklady ani pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto 
náklady v důsledku zmíněného prodloužení pravděpodobně vzrostou. Cílem navrhovaného 
pozměňovacího návrhu je vyvážit zájmy držitelů práv a uživatelů.

Pozměňovací návrh 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů a 
zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání 

vypouští se
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zvukového záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Z prodloužení doby ochrany autorského práva by měly užitek zejména produkční společnosti 
a známí umělci. Příjmy výkonných umělců jsou dány v první řadě smlouvou, nikoli autorským 
právem. V důsledku tohoto návrhu by se výkonní umělci museli dělit o nezměněné množství 
vybraných licenčních poplatků s mnohem větším počtem držitelů práv. Kromě toho nebyly 
před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně prozkoumány dopady na náklady ani 
pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto náklady v důsledku zmíněného prodloužení 
pravděpodobně vzrostou.

Pozměňovací návrh 14
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání 
zvukového záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

(7) Doba ochrany záznamů výkonů by tedy 
měla být prodloužena. Je-li výkonný 
umělec v době uplynutí stávající doby 
ochrany podle směrnice 2006/116/ES 
naživu, budou práva na výkon chráněna 
dále po celý zbytek jeho života.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení by se mělo uplatnit pouze na výkonné umělce a pouze na dobu jejich života. 
Tento návrh odráží stávající řecké právo, které dosud nebylo harmonizováno. Komise uvedla, 
že odmítla zahájit vykonávací řízení vůči Řecku, neboť považuje řeckou právní úpravu za 
výhodnější než stávající harmonizované právo. Prodloužení pro výrobce zvukových záznamů 
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není odůvodněné, stanovená padesátiletá lhůta je více než postačující pro návratnost jakékoli 
investice. 

Pozměňovací návrh 15
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání zvukového 
záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po příslušném 
rozhodném okamžiku.

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být uznán a měl by se projevit změnou 
směrnice. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, měla by být oblast působnosti směrnice rozšířena, 
aby mohli výkonní umělci v audiovizuální oblasti požívat prodloužené doby ochrany; proto je 
navrhováno vypuštění rozlišování mezi zvukovými a jinými záznamy. (Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES).

Pozměňovací návrh 16
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání 
zvukového záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 

(7) Dobu ochrany záznamů výkonů by tedy 
mělo být možné prodloužit na 95 let
v případě nepřiměřené odměny. Uplatnění 
tohoto prodloužení by mělo být právem 
výkonného umělce nebo jeho dědiců 
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záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

a mělo by být učiněno Úřadu pro 
harmonizaci na vnitřním trhu. Měla by 
být stanovena jednoduchá pravidla pro 
případy, které prima facie opravňují 
k prodloužení.

Or. en

Odůvodnění

Je zde navrhován registrační systém pro výjimky, založený na nepřiměřené odměně, aby se 
prodloužení využívalo co nejméně a přiměřené k potřebám a pravděpodobné užitečnosti.

Pozměňovací návrh 17
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání 
zvukového záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

Netýká se českého znění

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být uznán a měl by se projevit změnou 
směrnice. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, měla by být oblast působnosti směrnice rozšířena, 
aby mohli výkonní umělci v audiovizuální oblasti požívat prodloužené doby ochrany; proto je 
navrhováno vypuštění rozlišování mezi zvukovými a jinými záznamy (Souvisí s pozměňovacím 
návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES).
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Pozměňovací návrh 18
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V průběhu prodloužené doby ochrany 
autorského práva by měly existovat 
licence pro toto právo. Kromě toho by 
měly existovat volné licence pro některé 
případy výkonu na veřejnosti nebo 
sdělování veřejnosti v místech, kde se 
neočekává více než 250 účastníků. 
Soukromé rozmnožování by nemělo být 
zpoplatňováno vůbec.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je v souladu jak s návrhem Komise, tak s registračním typem prodloužení. 
Prodloužení by mělo podléhat licencím na práva, aby byl zajištěn širší užitek. Autorský 
honorář je v těchto případech ještě potřeba vyjednat. Jsou navrhovány některé automatické 
volné licence, aby se zamezilo tzv. „sixties nights“ a podobným událostem oblíbeným 
u malých soukromých akcí a při získávání finančních prostředků pro charitativní účely. 

Pozměňovací návrh 19
Katalin Lévai

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Práva výrobců prvního záznamu 
filmu se rovněž prodlouží na 95 let od 
zveřejnění filmu. Pokud by film nebyl 
zveřejněn průběhu prvních 50 let, 
uplynula by doba ochrany 95 let po 
prvním sdělení veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

EU musí i nadále poskytovat výrobcům zvukových záznamů a filmu stejnou dobu ochrany 
jejich práv souvisejících s právem autorským. Neexistuje žádný politický, kulturní nebo 
ekonomický důvod, aby EU chránila zvukové záznamy déle než filmy. Proto by doba ochrany 
práv výrobců filmů měla být rovněž prodloužena z 50 na 95 let.

Pozměňovací návrh 20
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Při vstupu do smluvního vztahu 
s výrobcem zvukových záznamů musí 
výkonní umělci obvykle převést na 
výrobce zvukových záznamů svá výlučná 
práva na rozmnožování, rozšiřování, 
pronájem a zpřístupňování záznamů 
svých výkonů. Výměnou za to je jim 
vyplacena záloha na autorský honorář a 
dostávají platby až v okamžiku, kdy 
výrobce zvukových záznamů získá zpět 
počáteční zálohu a provede smluvně 
stanovené srážky. Výkonní umělci, kteří 
účinkují v pozadí a jejichž jména se 
neuvádějí („vedlejší výkonní umělci„) 
obvykle převádějí svá výlučná práva 
výměnou za jednorázovou platbu 
(jednorázová odměna). 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému.
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Pozměňovací návrh 21
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Při vstupu do smluvního vztahu 
s výrobcem zvukových záznamů musí 
výkonní umělci obvykle převést na 
výrobce zvukových záznamů svá výlučná 
práva na rozmnožování, rozšiřování, 
pronájem a zpřístupňování záznamů svých 
výkonů. Výměnou za to je jim vyplacena 
záloha na autorský honorář a dostávají 
platby až v okamžiku, kdy výrobce 
zvukových záznamů získá zpět počáteční
zálohu a provede smluvně stanovené 
srážky. Výkonní umělci, kteří účinkují v 
pozadí a jejichž jména se neuvádějí 
(„vedlejší výkonní umělci„) obvykle 
převádějí svá výlučná práva výměnou za 
jednorázovou platbu (jednorázová 
odměna).

(8) Při vstupu do smluvního vztahu 
s výrobcem zvukových záznamů musí 
výkonní umělci obvykle převést na 
výrobce zvukových záznamů svá výlučná 
práva na rozmnožování, rozšiřování, 
pronájem a zpřístupňování záznamů svých 
výkonů. Výměnou za to je jim vyplacena 
záloha na autorský honorář a dostávají 
platby až v okamžiku, kdy výrobce 
zvukových záznamů získá zpět počáteční 
zálohu a provede smluvně stanovené 
srážky. Výkonní umělci, kteří účinkují v 
pozadí a jejichž jména se neuvádějí 
(„vedlejší výkonní umělci„), stejně jako 
někteří další výkonní umělci, jejichž 
jména se uvádějí („přední výkonní 
umělci“), obvykle převádějí svá výlučná 
práva výměnou za jednorázovou platbu 
(jednorázová odměna).

Or. en

Odůvodnění

Někteří výkonní umělci, jejichž jméno se uvádí („vedlejší výkonní umělci“) převádějí svá 
výlučná práva výměnou za jednorázovou platbu. Tito výkonní umělci by měli mít rovněž nárok 
na doplňkovou odměnu.

Pozměňovací návrh 22
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být 
stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno 

vypouští se
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jinak, smluvní převod nebo postoupení 
práv na záznam výkonu uzavřené před 
datem, k němuž mají členské státy 
přijmout opatření k provedení směrnice, 
bude nadále účinné po dobu prodloužené 
ochrany. 

Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému, neboť umožňuje nové 
vyjednání.

Pozměňovací návrh 23
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být 
stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno 
jinak, smluvní převod nebo postoupení 
práv na záznam výkonu uzavřené před 
datem, k němuž mají členské státy 
přijmout opatření k provedení směrnice, 
bude nadále účinné po dobu prodloužené 
ochrany.

(9) Aby se zajistilo, že z prodloužení doby 
ochrany budou mít užitek spíše výkonní 
umělci než výrobci zvukových záznamů,
by mělo být stanoveno, že žádná stávající 
smlouva, jejímž účelem je udělit jakékoli 
prodloužení doby ochrany autorského 
práva, nebude mít dopad na dobu 
prodlouženou z 50 let do konce života.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.
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Pozměňovací návrh 24
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby bylo zajištěno, že výkonní 
umělci, kteří převedli svá výlučná práva 
na výrobce zvukových záznamů před 
prodloužením doby ochrany, skutečně toto 
prodloužení využijí, je třeba zavést řadu 
doprovodných přechodných opatření. 
Tato opatření by se měla týkat smluv mezi 
výkonnými umělci a výrobci zvukových 
záznamů, které jsou nadále účinné po 
dobu prodloužené ochrany.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému.

Pozměňovací návrh 25
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) První doprovodné přechodné 
opatření by mělo být to, že výrobci 
zvukových záznamů jsou povinni vyčlenit 
nejméně jednou ročně alespoň 20 % 
z příjmů z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného 
vydání nebo oprávněného sdělení 
veřejnosti již byly volné. 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Ustanovení není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému, i když není 
neslučitelné. Vzhledem k menším zahrnutým objemům však pravděpodobně není smysluplné.

Pozměňovací návrh 26
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z příjmů 
z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z příjmů 
z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, a to po odečtení veškerých 
nákladů, jež přímo souvisí se správou 
prodloužené doby ochrany dotčených 
zvukových děl, které by bez prodloužení 
doby ochrany jako výsledku oprávněného 
vydání nebo oprávněného sdělení 
veřejnosti již byly volné.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Patří sem například platby DPH a přiměřených nákladů spojených 
s náklady na autorský honorář a autorská práva, dále s náklady na výrobu, distribuci 
a uvedení na trh a další vzniklé provozní náklady – avšak pouze ty z nich, jež jsou přímo 
spojeny s prodlouženou lhůtou.
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Pozměňovací návrh 27
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z příjmů 
z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z čistých
příjmů z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

Or. de

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Patří sem například platby DPH a přiměřených nákladů spojených 
s náklady na licenci a autorská práva, dále s náklady na výrobu, distribuci a uvedení na trh 
a další vzniklé provozní náklady, avšak pouze ty z nich, jež jsou přímo spojeny s prodlouženou 
lhůtou. 

Pozměňovací návrh 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z příjmů 
z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z čistých 
příjmů z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
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nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

Or. en

Odůvodnění

 Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Patří sem například platby DPH a přiměřených nákladů spojených 
s náklady na autorský honorář a autorská práva, dále s náklady na výrobu, distribuci 
a uvedení na trh a další vzniklé provozní náklady – avšak pouze ty z nich, jež jsou přímo 
spojeny s prodlouženou lhůtou.

Pozměňovací návrh 29
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z příjmů 
z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

(11) První doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že výrobci zvukových 
záznamů jsou povinni vyčlenit nejméně 
jednou ročně alespoň 20 % z čistých 
příjmů z výlučných práv na rozšiřování, 
rozmnožování a zpřístupňování zvukových 
záznamů, které by bez prodloužení doby 
ochrany jako výsledku oprávněného vydání 
nebo oprávněného sdělení veřejnosti již 
byly volné.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Patří sem například platby DPH a přiměřených nákladů spojených 
s náklady na autorský honorář a autorská práva, dále s náklady na výrobu, distribuci 
a uvedení na trh a další vzniklé provozní náklady – avšak pouze ty z nich, jež jsou přímo 
spojeny s prodlouženou lhůtou.
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Pozměňovací návrh 30
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným 
opatřením by neměly vzniknout 
nepřiměřené administrativní překážky pro 
malé a střední výrobce zvukových 
záznamů. Proto by členské státy měly mít 
možnost vyjmout z tohoto opatření některé 
výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na 
základě ročních příjmů z obchodního 
využívání zvukových záznamů považováni 
za malé a střední výrobce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přechodné doprovodné opatření (20 %) bude vyměřováno z čistých 
příjmů, nebudou malým a středním podnikům vznikat nepřiměřené náklady, a proto je v zájmu 
zajištění přínosu z těchto finančních prostředků pro všechny výkonné umělce rozumné, aby 
byli do tohoto opatření zahrnuti.

Pozměňovací návrh 31
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným 
opatřením by neměly vzniknout 
nepřiměřené administrativní překážky pro 
malé a střední výrobce zvukových 
záznamů. Proto by členské státy měly mít 
možnost vyjmout z tohoto opatření některé 
výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na 
základě ročních příjmů z obchodního 
využívání zvukových záznamů považováni 

vypouští se
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za malé a střední výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému. Toto vypuštění je rovněž 
v souladu s návrhem Komise na všeobecnou použitelnost.

Pozměňovací návrh 32
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům 
individuálně, nejméně jednou ročně. 
Členské státy mohou požadovat, aby 
rozdělení těchto finančních prostředků 
byla svěřena organizacím pro kolektivní 
správu práv, které zastupují výkonné 
umělce. Pokud je rozdělení těchto 
finančních prostředků svěřeno 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
použijí se vnitrostátní pravidla o 
nerozdělitelných příjmech.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému.
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Pozměňovací návrh 33
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech.

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny těmto
výkonným umělcům individuálně, nejméně 
jednou ročně. Členské státy by měly 
zajistit, aby rozdělení těchto finančních 
prostředků byla svěřena organizacím pro 
kolektivní správu práv, které zastupují 
výkonné umělce. Použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení administrativních postupů by organizacím pro kolektivní správu práv 
měla být svěřena správa roční doplňkové odměny. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 10 
a odst. 5 (nový) směrnice 2006/116/ES).

Pozměňovací návrh 34
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
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na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní správu 
práv, použijí se vnitrostátní pravidla o 
nerozdělitelných příjmech.

na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní správu 
práv, použijí se vnitrostátní pravidla o 
nerozdělitelných příjmech. V souladu se 
zásadami stanovenými ve Všeobecné 
deklaraci UNESCO o kulturní diverzitě 
musí hrát organizace pro kolektivní 
správu práv zásadní úlohu při ochraně 
kulturní diverzity. 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy by 
měly zajistit, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Použijí se 
vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných 
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svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech.

příjmech.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení administrativních postupů by organizacím pro kolektivní správu práv 
měla být svěřena správa roční doplňkové odměny (Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 10 a 
odst. 5 (nový) směrnice 2006/116/ES).

Pozměňovací návrh 36
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Článek 5 směrnice 2006/115 o právu 
na pronájem a půjčování a o některých 
právech v oblasti duševního vlastnictví 
souvisejících s autorským právem již 
uděluje výkonným umělcům nezadatelné 
právo na spravedlivou odměnu za 
pronájem, mimo jiné za pronájem 
zvukových záznamů. Stejně tak ve smluvní 
praxi výkonní umělci obvykle nepřevádějí 
svá práva na výrobce zvukových záznamů, 
aby žádali o jedinou spravedlivou odměnu 
za vysílání a sdělování veřejnosti podle 
čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES 
a spravedlivou náhradu za rozmnoženiny 
pro soukromé užití podle čl. 5 odst. 2 
písm. b) směrnice 2001/29/ES. Proto by se 
při výpočtu celkové částky, kterou má 
výrobce zvukových záznamů věnovat na 
výplaty doplňkových odměn, neměly brát 
v úvahu příjmy, které má výrobce 
zvukových záznamů z pronájmu 
zvukových záznamů a z jediné spravedlivé 
odměny za vysílání a sdělení veřejnosti, 
a spravedlivá náhrada za soukromé 
rozmnožování by se v úvahu brát měla. 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Není považováno za nezbytné jakožto součást registračního systému.

Pozměňovací návrh 37
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Ve snaze zajistit, aby výkonní 
umělci, kteří převedou svá výlučná práva 
na výrobce výměnou za pravidelnou 
platbu či odměnu, mohli plně využít 
prodloužené ochrany, zajistí členské státy, 
aby byl výkonným umělcům vyplácen 
autorský honorář nebo odměna v průběhu 
prodlouženého časového období bez 
ohledu na vyplacené zálohové platby nebo 
smluvně stanovené srážky.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , 
v případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo 
prodloužení ochrany v konečném důsledku přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.
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Pozměňovací návrh 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že pokud výrobce 
zvukových záznamů již dále nenabídne 
k prodeji dostatečné množství kopií 
alespoň jedné verze zvukového záznamu, 
které by bez prodloužení doby ochrany 
byly volné, nebo nezpřístupní alespoň 
jednu verzi tohoto zvukového záznamu
veřejnosti, může to po něm výkonný 
umělec požadovat, a pokud výrobce 
v přiměřené lhůtě nesouhlasí se splněním 
tohoto požadavku, může výkonný umělec 
vypovědět postoupení práv k záznamu 
jeho výkonu. V důsledku toho práva 
výrobce zvukových záznamů na tento
zvukový záznam zaniknou, aby nedošlo k 
situaci, kdy by tato práva existovala 
zároveň s právy výkonného umělce na 
záznam výkonu v případě, že tato práva již 
nejsou převedena nebo postoupena výrobci 
zvukového záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji / zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.
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Pozměňovací návrh 39
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že pokud výrobce 
zvukových záznamů již dále nenabídne 
k prodeji dostatečné množství kopií 
alespoň jedné verze zvukového záznamu, 
které by bez prodloužení doby ochrany 
byly volné, nebo nezpřístupní alespoň 
jednu verzi tohoto zvukového záznamu
veřejnosti, může to po něm výkonný 
umělec požadovat, a pokud výrobce 
v přiměřené lhůtě nesouhlasí se splněním 
tohoto požadavku, může výkonný umělec 
vypovědět postoupení práv k záznamu 
jeho výkonu. V důsledku toho práva 
výrobce zvukových záznamů na tento
zvukový záznam zaniknou, aby nedošlo k 
situaci, kdy by tato práva existovala 
zároveň s právy výkonného umělce na 
záznam výkonu v případě, že tato práva již 
nejsou převedena nebo postoupena výrobci 
zvukového záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji / zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.
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Pozměňovací návrh 40
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií alespoň jedné 
verze zvukového záznamu, které by bez 
prodloužení doby ochrany byly volné, nebo 
nezpřístupní alespoň jednu verzi tohoto 
zvukového záznamu veřejnosti. V takovém 
případě může výkonný umělec po výrobci 
zvukových záznamů požadovat, aby tak 
učinil, a pokud výrobce v přiměřené lhůtě 
tento požadavek nesplní, může výkonný 
umělec vypovědět postoupení práv 
k záznamu jeho výkonu V důsledku toho 
práva výrobce zvukových záznamů na 
tento zvukový záznam zaniknou, aby 
nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

Or. de

Odůvodnění

Je reálné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji / zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tak tento výrobce v přiměřené lhůtě neučiní, 
může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.
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Pozměňovací návrh 41
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že pokud výrobce 
zvukových záznamů již dále nenabídne 
k prodeji dostatečné množství kopií 
alespoň jedné verze zvukového záznamu, 
které by bez prodloužení doby ochrany 
byly volné, nebo již dále nezpřístupní 
alespoň jednu verzi tohoto zvukového 
záznamu veřejnosti, může to po něm 
výkonný umělec požadovat, a pokud 
výrobce v přiměřené lhůtě nesouhlasí se 
splněním tohoto požadavku, může 
výkonný umělec vypovědět postoupení 
práv k záznamu jeho výkonu. V důsledku 
toho práva výrobce zvukových záznamů na 
tento zvukový záznam zaniknou, aby 
nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji / zpřístupní každou verzi zvukového
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.
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Pozměňovací návrh 42
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné 
opatření by mělo být to, že práva vzniklá 
při pořízení záznamu výkonu by se měla 
vrátit výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Doprovodné přechodné opatření by 
mělo být to, že práva vzniklá při pořízení 
záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti. V 
důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývající z případného vypuštění předchozích bodů, neboť nejsou 
vyžadovány registračním systémem.

Pozměňovací návrh 43
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 
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nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce. 
V případě, že výkonný umělec po 
opětovném získání autorského práva měl 
k dispozici přiměřený čas na to, aby 
zpřístupnil veřejnosti zvukový záznam, 
který by bez prodloužení doby ochrany již 
nebyl chráněn, a zvukový záznam nebyl 
veřejnosti zpřístupněn, práva na zvukový 
záznam a práva na záznam výkonu by 
měla uplynout.

nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení „use it or lose it“ je určena na ochranu práv výkonných umělců a pro zajištění, že 
výrobci zvukových záznamů nebudou nespravedlivě omezovat jejich práva. Zajišťuje to bod 
odůvodnění 15, a další opatření v bodě odůvodnění 16 již pro výkonné umělce přínosná 
nejsou – a v mnoha případech povedou k jejich neúspěchu.

Pozměňovací návrh 44
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 
nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce. 
V případě, že výkonný umělec po 
opětovném získání autorského práva měl k 
dispozici přiměřený čas na to, aby 
zpřístupnil veřejnosti zvukový záznam, 
který by bez prodloužení doby ochrany již 
nebyl chráněn, a zvukový záznam nebyl 
veřejnosti zpřístupněn, práva na zvukový 
záznam a práva na záznam výkonu by měla 

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 
nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce. 
V případě, že výkonný umělec po 
opětovném získání autorského práva měl k 
dispozici přiměřený čas na to, aby 
zpřístupnil veřejnosti zvukový záznam, 
který by bez prodloužení doby ochrany již 
nebyl chráněn, a zvukový záznam nebyl 
veřejnosti zpřístupněn, práva na zvukový 
záznam a práva na záznam výkonu by měla 
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uplynout. uplynout. Uplynutí prodloužené doby se 
zveřejní na internetových stránkách 
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu 
a po uplynutí dostatečné doby může pak 
být nahrávka odstraněna. 

Or. en

Odůvodnění

V registračním systému je žádoucí zveřejňovat jakoukoli změnu statusu. Ustanovení „use it or 
lose it“ je v registračním systému užitečné pro vyloučení neužívaných práv. Záznamy 
o zrušených prodlouženích musí být uchovávány po přiměřeně dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 45
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Třetí doprovodné přechodné 
opatření by měl být „čistý řez“ s cílem 
vyvážit smluvní ujednání, kterými výkonní 
umělci převedli svá výlučná práva na 
výrobce výměnou za placení pravidelné 
odměny. Za tímto účelem by členské státy 
měly přijmout vhodná legislativní 
opatření k zajištění toho, aby byl 
výkonným umělcům vyplácen autorský 
honorář nebo odměna v průběhu 
prodlouženého časového období bez 
ohledu na vyplacené zálohové platby nebo 
smluvně stanovené srážky.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , 
v případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo 
prodloužení ochrany v konečném důsledku přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.
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Pozměňovací návrh 46
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Na podporu odměňování výkonných 
umělců v průběhu stávající padesátileté 
lhůty je vhodné, aby veškeré nové smlouvy 
obsahovaly ustanovení umožňující 
výkonným umělcům získat právo užívání 
zvukových záznamů, a to buď osobně, 
nebo případně se společníky, pokud 
zvukový záznam není dostupný pro 
veřejnost po dobu pěti let. 

Or. en

Odůvodnění

Příjem v průběhu základní doby ochrany autorských práv je užitečnější a měl by být 
podporován.

Pozměňovací návrh 47
Hartmut Nassauer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož cílů navrhovaných opatření 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, neboť vnitrostátní opatření 
v této oblasti by vedla buď k narušení 
podmínek hospodářské soutěže nebo by 
ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců 
zvukových záznamů, která jsou vymezena 
právními předpisy Společenství a může 
jich být tedy lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

(17) Jelikož cílů navrhovaných opatření 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, neboť vnitrostátní opatření 
v této oblasti by vedla buď k narušení 
podmínek hospodářské soutěže nebo by 
ovlivnila rozsah výlučných práv výrobců 
zvukových záznamů, která jsou vymezena 
právními předpisy Společenství a může 
jich být tedy lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
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podle článku 5 Smlouvy. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

podle článku 5 Smlouvy. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů. Mezi doprovodná 
přechodná opatření patří také povinný 
kolektivní výkon práv výkonných umělců 
a výrobců zvukových záznamů, pokud jde 
o služby na požádání poskytované 
subjekty vysílajícími svou rozhlasovou či 
televizní produkci, jejíž je hudba 
oprávněně vydaného zvukového záznamu 
nedílnou součástí. Tento systém kolektivní 
správy práv doplňuje režim odměňování 
pro vysílání legálně uvedených zvukových 
záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 
2006/115/ES a zaručuje, že příslušní 
výkonní umělci a výrobci zvukových 
záznamů dostávají po celou dobu ochrany 
oprávněně uvedených zvukových záznamů 
spravedlivý podíl odměny, i pokud jde 
o využívání vysílané produkce na 
požádání.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 
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Pozměňovací návrh 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Mezi doprovodná přechodná 
opatření patří povinný kolektivní výkon 
práv výkonných umělců a výrobců 
zvukových záznamů, pokud jde o služby 
na požádání poskytované subjekty 
vysílajícími svou rozhlasovou či televizní 
produkci, jejíž je hudba oprávněně 
vydaného zvukového záznamu nedílnou 
součástí. Tento systém kolektivní správy 
práv doplňuje režim odměňování pro 
vysílání legálně uvedených zvukových 
záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 
2006/115/ES a zaručuje, že příslušní 
výkonní umělci a výrobci zvukových 
záznamů dostávají po celou dobu ochrany 
oprávněně uvedených zvukových záznamů 
spravedlivý podíl odměny, i pokud jde 
o využívání vysílané produkce na 
požádání.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. In order to achieve both 
efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright (InfoSoc) 
Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of broadcast 
productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by a 
mandatory collective licensing scheme for such use.
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Pozměňovací návrh 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Mezi doprovodná přechodná 
opatření patří také povinný kolektivní 
výkon práv výkonných umělců a výrobců 
zvukových záznamů, pokud jde o služby 
na požádání poskytované subjekty 
vysílajícími svou rozhlasovou či televizní 
produkci, jejíž je hudba oprávněně 
vydaného zvukového záznamu nedílnou 
součástí. Tento systém kolektivní správy 
práv doplňuje režim odměňování pro 
vysílání legálně uvedených zvukových 
záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 
2006/115/ES a zaručuje, že příslušní 
výkonní umělci a výrobci zvukových 
záznamů dostávají po celou dobu ochrany 
oprávněně uvedených zvukových záznamů 
spravedlivý podíl odměny, i pokud jde 
o využívání vysílané produkce na 
požádání. 

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření pojmu ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů prohlubuje 
administrativní problémy subjektů rozhlasového a televizního vysílání, pokud jde o využívání 
práv na požádání nezbytných pro jejich produkci, zejména pro jejich archivy. Aby se dosáhlo 
jednak účinné správy práv, kterou podporuje bod odůvodnění 26 směrnice z roku 2001 o 
autorských právech, a jednak spravedlivého podílu pro všechny držitele práv také u užívání 
produkce vysílané na požádání, je vhodné doplnit tento režim odměňování povinným 
kolektivním režimem licencí pro takové užívání.
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Pozměňovací návrh 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Mezi doprovodná přechodná 
opatření patří také povinný kolektivní 
výkon práv výkonných umělců a výrobců 
zvukových záznamů, pokud jde o služby 
na požádání poskytované subjekty 
vysílajícími svou rozhlasovou či televizní 
produkci, jejíž je hudba oprávněně 
vydaného zvukového záznamu nedílnou 
součástí. Tento systém kolektivní správy 
práv doplňuje režim odměňování pro 
vysílání legálně uvedených zvukových 
záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 
2006/115/ES a zaručuje, že příslušní 
výkonní umělci a výrobci zvukových 
záznamů dostávají po celou dobu ochrany 
oprávněně uvedených zvukových záznamů 
spravedlivý podíl odměny, i pokud jde 
o využívání vysílané produkce na 
požádání.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Pozměňovací návrh 51
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Harmonizace dob ochrany 
u hudebních skladeb s textem není úplná, 
čímž vznikají překážky volného pohybu 
zboží a služeb, jako jsou např. přeshraniční 
služby kolektivní správy práv.

(19) Harmonizace dob ochrany 
u hudebních skladeb s textem není úplná, 
čímž vznikají překážky volného pohybu 
zboží a služeb, jako jsou např. přeshraniční 
služby kolektivní správy práv. 

Aby se zajistilo odstranění těchto 
překážek, požívají veškerá tato díla, jež 
jsou chráněna ke dni [datum platnosti této 
směrnice], harmonizovanou dobu 
ochrany ve všech členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Účelem návrhu Komise je harmonizovat ustanovení o dílech vytvořených spoluautory s cílem 
odstranit stávající překážky volného pohybu zboží a služeb a usnadnit poskytování licencí pro 
více států. Pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění, že by toto ustanovení mělo být od vstupu 
směrnice v platnost uplatňováno na veškerá díla, jež v té době požívají ochrany v EU. 

Pozměňovací návrh 52
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Výkonným umělcům by mělo po té, 
co převedli své výlučné právo zpřístupnění 
na požádání na výrobce, zůstat 
nezadatelné právo na spravedlivou 
odměnu za užívání záznamů jejich výkonu 
v rámci služeb na požádání. Toto právo by 
mělo být koncipováno stejně jako právo 
na pronájem stanovené ve směrnici 
2006/115/ES. Mělo by být provedeno 
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posouzení dopadů s cílem zjistit, jak tento 
mechanismus co nejlépe začlenit do 
právních předpisů EU.

Or. en

Odůvodnění

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Pozměňovací návrh 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Druhá věta čl. 3 odst. 1 se nahrazuje 
tímto: 

vypouští se

„Pokud je však 
- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,
- záznam výkonu na zvukovém záznamu 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve.“
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Or. en

Odůvodnění

Z prodloužení doby ochrany autorského práva by měly užitek zejména produkční společnosti 
a známí umělci. Příjmy výkonných umělců jsou dány v první řadě smlouvou, nikoli autorským 
právem. V důsledku tohoto návrhu by se výkonní umělci museli dělit o nezměněné množství 
vybraných licenčních poplatků s mnohem větším počtem držitelů práv. Kromě toho nebyly 
před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně prozkoumány dopady na náklady ani 
pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto náklady v důsledku zmíněného prodloužení 
pravděpodobně vzrostou.

Pozměňovací návrh 54
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Druhá věta čl. 3 odst. 1 se nahrazuje 
tímto: 

vypouští se

„Pokud je však 
- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,
- záznam výkonu na zvukovém záznamu 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve.“

Or. en
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Odůvodnění

Vypouští se ve prospěch návrhu na nahrazení automatického systému prodlužování 
registračním systémem přizpůsobeným situacím, kdy výkonný umělec nedostává přiměřenou 
odměnu. 

Pozměňovací návrh 55
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je však Pokud je však záznam výkonu oprávněně 
vydán v průběhu této doby, uplynou 
zmíněná práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu oprávněnému vydání.

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

Pokud nedojde k oprávněnému vydání ve 
lhůtě uvedené v první větě a pokud je
zvukový záznam výkonu oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
zmíněná práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu oprávněnému sdělení 
veřejnosti.

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být ve směrnici uznán a zohledněn; oblast 
působnosti návrhu by měla být rozšířena, aby všichni výkonní umělci mohli mít prospěch 
z prodloužené doby ochrany. Proto je navrhováno zrušení rozlišování mezi záznamem výkonu 
na zvukovém nosiči a záznamem jiným způsobem. Pozměňovací návrh také usiluje o uplatnění 
stejných počátečních dat, od kterých se vypočítává trvání ochrany práv výkonných umělců a 
výrobců (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2).
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Pozměňovací návrh 56
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je však Pokud je však 

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva

- za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu 
takovému vydání nebo prvnímu takovému 
sdělení veřejnosti, a to podle toho, která 
událost nastane dříve; nebo
- okamžikem úmrtí výkonného umělce
podle toho, které období je delší.

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva 

- za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu 
takovému vydání nebo prvnímu takovému 
sdělení veřejnosti, a to podle toho, která 
událost nastane dříve;

- okamžikem úmrtí výkonného umělce
podle toho, které období je delší.

Or. en
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Odůvodnění

Z pouhého prodloužení doby ochrany by měly užitek zejména produkční společnosti a známí 
umělci. Kromě toho nebyly před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně 
prozkoumány dopady na náklady ani pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto 
náklady v důsledku zmíněného prodloužení pravděpodobně vzrostou. Cílem navrhovaného 
pozměňovacího návrhu je vyvážit zájmy držitelů práv a uživatelů.

Pozměňovací návrh 57
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je však Pokud je však

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

Pokud je však v okamžiku uplynutí tohoto 
období výkonný umělec naživu, jeho 
práva jsou nadále chráněna až do 
okamžiku jeho úmrtí.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení by se mělo uplatnit pouze na výkonné umělce a pouze na dobu jejich života. 
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Tento návrh odráží stávající řecké právo, které dosud nebylo harmonizováno. Komise uvedla, 
že odmítla zahájit vykonávací řízení vůči Řecku, neboť považuje řeckou právní úpravu za 
výhodnější než stávající harmonizované právo. Prodloužení pro výrobce zvukových záznamů 
není odůvodněné, stanovená padesátiletá lhůta je více než postačující pro návratnost jakékoli 
investice. 

Pozměňovací návrh 58
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je však Pokud je však 
- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 100 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 100 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

Or. en

Odůvodnění

Prodloužená lhůta ochrany je nezbytná, aby byl výkonným umělcům a jejich dědicům zajištěn 
spravedlivý příjem.
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Pozměňovací návrh 59
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je však Pokud je však záznam výkonu oprávněně 
vydán v průběhu této doby, uplynou 
zmíněná práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu oprávněnému vydání,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

Pokud nedojde k oprávněnému vydání ve 
lhůtě uvedené v první větě a pokud je
zvukový záznam výkonu oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
zmíněná práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu oprávněnému sdělení 
veřejnosti.

- zvukový záznam výkonu oprávněně 
vydán nebo oprávněně sdělen veřejnosti 
v průběhu této doby, uplynou práva za 95 
let ode dne, kdy došlo k prvnímu takovému 
vydání nebo prvnímu takovému sdělení 
veřejnosti, a to podle toho, která událost 
nastane dříve,

Or. en

Odůvodnění

Tvůrčí přínos všech výkonných umělců by měl být ve směrnici uznán a zohledněn; oblast 
působnosti návrhu by měla být rozšířena, aby všichni výkonní umělci mohli mít prospěch 
z prodloužené doby ochrany. Proto je navrhováno zrušení rozlišování mezi záznamem výkonu 
na zvukovém nosiči a záznamem jiným způsobem. Pozměňovací návrh také usiluje o uplatnění 
stejných počátečních dat, od kterých se vypočítává trvání ochrany práv výkonných umělců a 
výrobců (jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2).
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Pozměňovací návrh 60
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Ve druhé a třetí větě čl. 3 odst. 2 se 
číslice „50“ nahrazuje číslicí „95“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z pouhého prodloužení doby ochrany by měly užitek zejména produkční společnosti a známí 
umělci. Kromě toho nebyly před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně 
prozkoumány dopady na náklady ani pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto 
náklady v důsledku zmíněného prodloužení pravděpodobně vzrostou. Cílem navrhovaného 
pozměňovacího návrhu je vyvážit zájmy držitelů práv a uživatelů.

Pozměňovací návrh 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. -1 – bod 2
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Ve druhé a třetí větě čl. 3 odst. 2 se 
číslice „50“ nahrazuje číslicí „95“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z prodloužení doby ochrany autorského práva by měly užitek zejména produkční společnosti 
a známí umělci. Příjmy výkonných umělců jsou dány v první řadě smlouvou, nikoli autorským 
právem. V důsledku tohoto návrhu by se výkonní umělci museli dělit o nezměněné množství 
vybraných licenčních poplatků s mnohem větším počtem držitelů práv. Kromě toho nebyly 
před předložením návrhu na toto prodloužení důkladně prozkoumány dopady na náklady ani 
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pro spotřebitele, ani pro vysílající subjekty, a tyto náklady v důsledku zmíněného prodloužení 
pravděpodobně vzrostou.

Pozměňovací návrh 62
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Ve druhé a třetí větě čl. 3 odst. 2 se 
číslice „50“ nahrazuje číslicí „95“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypouští se v prospěch registračního systému, který je založen na chybějícím přiměřeném
odměňování výkonných umělců. 

Pozměňovací návrh 63
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 3 se vkládá odstavec 2a, 
který zní:
2a) Prodloužení z důvodu nepřiměřené 
odměny
Prodloužení doby ochrany autorských 
práv na 95 let je možné provést z důvodu 
nepřiměřené odměny pro výkonného 
umělce. Žádost o toto prodloužení může 
podat pouze výkonný umělec nebo jeho 
dědicové, a to Úřadu pro harmonizaci na 
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vnitřním trhu (OHIM). 
Je-li prodloužení autorských práv 
přiznáno, zveřejní ho OHIM v registru 
on-line , který pro tyto účely vede. Na 
veškerých kopiích záznamu, na které se 
vztahuje prodloužení, bude vyznačena 
doba ochrany autorských práv, ať už 
v materiální, elektronické či digitální 
podobě. 

Or. en

Odůvodnění

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it. This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Pozměňovací návrh 64
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 3 se vkládá odstavec 2a, 
který zní:
2a) Byl-li zvukový záznam výkonu kdykoli 
zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím 
prodeje kopií či jinak, nebo byl-li sdělen 
veřejnosti, avšak tento zvukový záznam 
přestane být přístupný pro veřejnost po 
drátě nebo bezdrátovou cestou tak, aby 
k nim veřejnost měla přístup z osobně 
vybraného místa a v osobně vybraném 
čase, a to po dobu tří let, jsou výkonní 
umělci, jejichž výkon je takto zvukově 
zaznamenán, oprávněni vyzvat výrobce 
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zvukového záznamu, aby na výkonné 
umělce převedl veškerá práva ke 
zvukovému záznamu a veškerá práva 
k výkonům.
Nepřevede-li držitel těchto práv tato práva 
dobrovolně do tří měsíců od doručení 
takové žádost, považují se tato práva za 
takto převedená. Nevzniká žádný nárok 
na náhradu.
Je-li na zvukovém záznamu obsažen 
výkon více než jednoho výkonného 
umělce, mohou toto právo uplatnit všichni 
umělci společně nebo jednotlivě kterýkoli 
z nich, avšak v posléze uvedeném případě 
musí být práva převedena na organizaci 
kolektivní správy práv.

Or. en

Odůvodnění

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain. Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Pozměňovací návrh 65
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V článku 3 se vkládá odstavec, který 
zní:
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2b) Prodloužení doby ochrany podléhá 
licenci k právu. Existují dodatečné volné 
licence k právu, pro něž není nutné 
podávat formální žádost a za které nesmí 
organizace kolektivní správy práv ukládat 
žádné poplatky. Týká se to:
a) vysílání v soukromých klubech 
společnostech, ve kterých účast 
nepřesahuje 250 osob.
b) soukromého rozmnožování nebo 
přechodu na modernější nebo jiné 
technické platformy.
Pro zabránění pochybností nesmějí být 
v prodlouženém období uplatňovány 
žádné poplatky za autorská práva.

Or. en

Odůvodnění

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Pozměňovací návrh 66
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) V článku 3 se vkládá odstavec 2c, 
který zní:
2c) Výkonní umělci mají ke svému výkonu 
morální právo, které je nezadatelné a trvá 
95 let. Toto morální právo opravňuje 



AM\757970CS.doc 51/88 PE416.322v01-00

CS

výkonné umělce a jejich dědice k
a) bránění problematickému využití 
a narušení svých výkonů 
b) přijímání nezatížených autorských 
honorářů v kterémkoli období rozšířených 
autorských práv.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby měli výkonní umělci možnost zabránit zneužití svého 
výkonu po celý svůj život a aby měli v každém prodlouženém období základní právo na 
nezatížené autorské honoráře. Toto ustanovení je v souladu jak s návrhem Komise, tak 
s prodloužením založeném na registraci.

Pozměňovací návrh 67
Katalin Lévai

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 d (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 3 – věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) vkládá se tento bod:
„Ve druhé větě čl. 3 odst. 3 se číslice „50“ 
nahrazuje číslicí „95“.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících 
stanoví, že práva výrobců zvukových záznamů i výrobců filmů vyprší po 50 letech. Směrnice 
zachází s oběma právy stejně. Uznává, že úroveň ochrany těchto dvou práv by měla být 
vysoká, aby zajistila udržení a rozvoj kreativity v zájmu kulturních odvětví a společnosti jako 
celku. 
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Pozměňovací návrh 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Do článku 10 se vkládá odstavec 5, 
který zní:

vypouští se

"5. Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění 
pozměněném směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice] se nadále použije 
pouze na záznamy výkonů a zvukové 
záznamy, vzhledem k nimž jsou výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů 
stále chráněni ve smyslu těchto 
ustanovení dne [vlož datum, k němuž 
musí členské státy provést pozměňující 
směrnici do vnitrostátního práva, jak je 
uvedeno níže v článku 2].“

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec souvisí s čl. 3 odst. 1 a 2. Pokud mají být vypuštěny, je nutné vypustit i tento 
odstavec.

Pozměňovací návrh 69
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Do článku 10 se vkládá odstavec 5, 
který zní:

vypouští se

"5. Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění 
pozměněném směrnicí [// vlož: číslo 
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pozměňující směrnice] se nadále použije 
pouze na záznamy výkonů a zvukové 
záznamy, vzhledem k nimž jsou výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů 
stále chráněni ve smyslu těchto 
ustanovení dne [vlož datum, k němuž 
musí členské státy provést pozměňující 
směrnici do vnitrostátního práva, jak je 
uvedeno níže v článku 2].“

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 70
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Do článku 10 se vkládá odstavec 5, 
který zní:

vypouští se

"5. Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění 
pozměněném směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice] se nadále použije 
pouze na záznamy výkonů a zvukové 
záznamy, vzhledem k nimž jsou výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů 
stále chráněni ve smyslu těchto 
ustanovení dne [vlož datum, k němuž
musí členské státy provést pozměňující 
směrnici do vnitrostátního práva, jak je 
uvedeno níže v článku 2].“

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec brání zpětnému prodloužení. V novém registračním systému, který je v zásadě 
nový právem založeným na nepřiměřené odměně, by mělo být prodloužení po uplynutí 
přijatelné, pokud je zavedena vhodná ochrana. 

Pozměňovací návrh 71
Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění 
pozměněném směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice] se nadále použije 
pouze na záznamy výkonů a zvukové 
záznamy, vzhledem k nimž jsou výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů 
stále chráněni ve smyslu těchto 
ustanovení dne [vlož datum, k němuž 
musí členské státy provést pozměňující 
směrnici do vnitrostátního práva, jak je 
uvedeno níže v článku 2].

5. Prodloužení lhůt podle článku 3, jež 
byly změněny směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice], se týká pouze těch 
práv, jež vznikla počínaje 1. lednem 2009.

Or. de

Odůvodnění

Nové rozšíření doby ochrany by mělo začít a být platné pouze pro práva, jež vznikla počínaje 
1. lednem 2009. Ponechává to zúčastněným stranám prostor pro přizpůsobení se nové právní 
situaci.

Pozměňovací návrh 72
Eva Lichtenberger

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Článek 10 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nebude-li jasně uvedeno jinak, má se 
za to, že smlouva uzavřená před [vlož 
datum, k němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu výrobci 
zvukových záznamů (dále jen „smlouva 
o převodu nebo postoupení“), je nadále
účinná i po okamžiku, kdy podle čl. 3 
odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice], výkonný umělec již 
nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu.

1. Smlouva uzavřená před [vlož datum, 
k němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu výrobci 
zvukových záznamů (dále jen „smlouva 
o převodu nebo postoupení“), není účinná 
od okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice], výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu.

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí 
na smlouvy o převodu nebo postoupení, 
které jsou nadále účinné i po okamžiku, 
kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.

2. Pokud výkonný umělec nepřevedl 
správu svých práv na organizaci 
kolektivní správy práv, pokud jde o 
dodatečnou ochrannou lhůtu přiznanou 
na základě této směrnice, považuje se 
organizace kolektivní správy, která 
spravuje práva stejné kategorie, za 
pověřenou správou jeho práv. Výkonnému 
umělci zůstávají jeho morální práva.

3. Pokud smlouva o převodu nebo 
o postoupení dává výrobci zvukových 
záznamů právo žádat neperiodickou 
odměnu, musí mít výkonný umělec právo 
na roční doplňkovou odměnu od výrobce 
zvukových záznamů za každý celý rok, 
v němž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.

3. Organizace kolektivní správy práv 
spravedlivě rozdělí příjmy, jež získá 
z užívání zvukových záznamů, a to 
takovým způsobem, aby zohlednila 
povahu a rozsah přínosu každého 
výkonného umělce, jehož chráněný výkon 
je obsažen na zvukovém záznamu.

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
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které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových 
záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 
odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.
Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.
5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou 
odměnu uvedeného v odstavci 3 
organizacemi pro kolektivní správu práv.
6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem k 
záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu, přestane výrobce 
zvukových záznamů nabízet kopie 
zvukového záznamu na prodej v 
dostatečném množství nebo je 
zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
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veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu o 
převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy o 
převodu nebo o postoupení společně.
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.
V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem k 
záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu, zvukový záznam 
není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich 
výkonu uplynou.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.
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Pozměňovací návrh 73
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 1 až 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nebude-li jasně uvedeno jinak, má se 
za to, že smlouva uzavřená před [vlož 
datum, k němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu 
výrobci zvukových záznamů (dále jen 
„smlouva o převodu nebo postoupení“), je 
nadále účinná i po okamžiku, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice], výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu.

vypouští se

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí 
na smlouvy o převodu nebo postoupení, 
které jsou nadále účinné i po okamžiku, 
kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.
3. Pokud smlouva o převodu nebo 
o postoupení dává výrobci zvukových 
záznamů právo žádat neperiodickou 
odměnu, musí mít výkonný umělec právo 
na roční doplňkovou odměnu od výrobce 
zvukových záznamů za každý celý rok, 
v němž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 



AM\757970CS.doc 59/88 PE416.322v01-00

CS

k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu.
4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových 
záznamů, vzhledem k nimž podle čl. 3 
odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.
Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.
5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou 
odměnu uvedeného v odstavci 3 
organizacemi pro kolektivní správu práv.

Or. en
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Odůvodnění

V návrhu na registrační systém to není požadováno. Výkonní umělci by byly schopni jednat 
znovu.

Pozměňovací návrh 74
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nebude-li jasně uvedeno jinak, má se za 
to, že smlouva uzavřená před [vlož datum, 
k němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu výrobci 
zvukových záznamů (dále jen „smlouva o 
převodu nebo postoupení“), je nadále 
účinná i po okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 
1 a 2 ve znění před změnou provedenou 
směrnicí [// vlož: číslo pozměňující 
směrnice], výkonný umělec již nebude 
chráněn vzhledem k záznamu výkonu 
a výrobce zvukových záznamů již nebude 
chráněn vzhledem ke zvukovému záznamu.

1. Nebude-li uvedeno jinak, má se za to, že 
smlouva uzavřená před [vlož datum, k 
němuž musí členské státy provést 
pozměňující směrnici do vnitrostátního 
práva, jak je uvedeno níže v článku 2], jíž 
výkonný umělec převádí nebo postupuje 
svá práva na záznam svého výkonu výrobci 
(dále jen „smlouva o převodu nebo 
postoupení“), je nadále účinná i po 
okamžiku, kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice], výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce již nebude 
chráněn vzhledem k záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Slovo „jasně“ se vypouští, aby se zajistila vyvratitelnost domněnky. Výraz „zvukový záznam“ 
se v případě potřeby nahrazuje výrazem „záznam“, aby se se všemi druhy výkonu zacházelo 
stejně, bez ohledu na oblast (zvuková nebo audiovizuální).
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Pozměňovací návrh 75
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavce 3 až 6 tohoto článku se použijí 
na smlouvy o převodu nebo postoupení, 
které jsou nadále účinné i po okamžiku, 
kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu.

2. Odstavce 3 až 7 tohoto článku se použijí 
na smlouvy o převodu nebo postoupení, 
které jsou nadále účinné i po okamžiku, 
kdy podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , v 
případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo 
prodloužení ochrany v konečném důsledku přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.

Pozměňovací návrh 76
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 30 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
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v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby se výkonným umělcům dostalo uznání za jejich práci, a proto by jim mělo být ze 
strany výrobců zvukových záznamů poskytován větší podíl plateb dodatečné odměny podle 
odstavce 3.

Existence ustanovení, které stanoví minimální práh 20 mil. EUR, z kterých se uvedená 
odměna neplatí, ponechává prostor pro podvody a zneužívání.
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Pozměňovací návrh 77
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, a to po 
odečtení veškerých nákladů, jež přímo 
souvisí se správou prodloužené doby 
ochrany dotčených zvukových děl, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Tyto náklady mohou například zahrnovat náklady spojené 
s platbami DPH, autorským honorářem a náklady na autorská práva, výrobu, distribuci 
a uvádění na trh a další vzniklé provozní náklady.

Pozměňovací návrh 78
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z čistých 
příjmů, které výrobce zvukových záznamů 
měl v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

Or. de

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Tyto náklady mohou například zahrnovat náklady spojené 
s platbami DPH, autorským honorářem a náklady na autorská práva, výrobu, distribuci 
a uvádění na trh.

Pozměňovací návrh 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z čistých 
příjmů, které výrobce zvukových záznamů 
měl v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
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z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Tyto náklady mohou například zahrnovat náklady spojené 
s platbami DPH, autorským honorářem a náklady na autorská práva, výrobu, distribuci 
a uvádění na trh a další vzniklé provozní náklady.

Pozměňovací návrh 80
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Celková částka, kterou výrobce 
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z příjmů, 
které výrobce zvukových záznamů měl 
v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů,
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.

4. Celková částka, kterou výrobce
zvukových záznamů věnuje na platby 
dodatečné odměny uvedené v odstavci 3, 
musí odpovídat alespoň 20 % z čistých 
příjmů, které výrobce zvukových záznamů 
měl v průběhu roku předcházejícího rok, za 
který se platí uvedená odměna, 
z rozmnožování, rozšiřování 
a zpřístupňování těch zvukových záznamů, 
vzhledem k nimž podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve 
znění před změnou provedenou směrnicí [// 
vlož: číslo pozměňující směrnice]/ES 
výkonný umělec a výrobce zvukových 
záznamů již nebudou ke dni 31. prosince 
uvedeného roku chráněni.
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Or. en

Odůvodnění

Je rozumné, aby si výrobci zvukových záznamů před požadovaným vyčleněním finančních 
prostředků směli odečíst náklady, jež přímo souvisejí se správou prodloužené doby ochrany 
dotčených zvukových děl. Tyto náklady mohou například zahrnovat náklady spojené 
s platbami DPH, autorským honorářem a náklady na autorská práva, výrobu, distribuci 
a uvádění na trh a další vzniklé provozní náklady.

Pozměňovací návrh 81
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přechodné doprovodné opatření (20 %) bude vyměřováno z čistých 
příjmů, nebudou malým a středním podnikům vznikat nepřiměřené náklady, a proto je v zájmu 
zajištění přínosu z těchto finančních prostředků pro všechny výkonné umělce rozumné, aby 
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byli do tohoto opatření zahrnuti.

Pozměňovací návrh 82
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní ustanovení týkající se výrobců zvukových záznamů, jejichž celkový roční příjem 
nepřesahuje 2 mil. EUR, není vhodné, neboť příjem, jenž má být placen dotčeným výkonným 
umělcům na základě tohoto přechodného opatření, je přiměřený příjmu výrobce. Tato platba 
bude proto nižší v případě nižších příjmů výrobce.



PE416.322v01-00 68/88 AM\757970CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 83
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí správu práva na 
roční dodatečnou odměnu uvedeného 
v odstavci 3 organizacemi pro kolektivní 
správu práv.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zjednodušení administrativních postupů by organizacím pro kolektivní správu práv 
měla být svěřena správa roční doplňkové odměny. (Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu 
odůvodnění 13.)

Pozměňovací návrh 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. -1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv. S ohledem na 
správu práv týkajících se služeb na 
požádání poskytovaných subjekty 
vysílajícími svou rozhlasovou či televizní 
produkci a zahrnujících hudbu 
z oprávněně vydaného zvukového 
záznamu členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
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záznamů na udělení nebo odmítnutí 
povolení pro takové užití mohla být 
vykonávána pouze organizací kolektivní 
správy práv, která byla zřízena pro výběr 
a rozdělování odměny za vysílání těchto 
zvukových záznamů.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozměňovací návrh 85
Hartmut Nassauer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv. S ohledem na 
správu práv týkajících se služeb na 
požádání poskytovaných subjekty 
vysílajícími svou rozhlasovou či televizní 
produkci a zahrnujících hudbu 
z oprávněně vydaného zvukového 
záznamu členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů na udělení nebo odmítnutí 
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povolení pro takové užití mohla být 
vykonávána pouze organizací kolektivní 
správy práv, která byla zřízena pro výběr 
a rozdělování odměny za vysílání těchto 
zvukových záznamů.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozměňovací návrh 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S ohledem na správu práv týkajících 
se služeb na požádání poskytovaných 
subjekty vysílajícími svou rozhlasovou či 
televizní produkci a zahrnujících hudbu 
z oprávněně vydaného zvukového 
záznamu členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů na udělení nebo odmítnutí 
povolení pro takové užití mohla být 
vykonávána pouze organizací kolektivní 
správy práv, která byla zřízena pro výběr 
a rozdělování odměny za vysílání těchto 
zvukových záznamů.
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Or. en

Odůvodnění

Rozšíření pojmu ochrany výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů prohlubuje 
administrativní problémy subjektů rozhlasového a televizního vysílání, pokud jde o využívání 
práv na požádání nezbytných pro jejich produkci, zejména pro jejich archivy. Aby se dosáhlo 
jednak účinné správy práv, kterou podporuje bod odůvodnění 26 směrnice z roku 2001 o 
autorských právech, a jednak spravedlivého podílu pro všechny držitele práv také u užívání 
produkce vysílané na požádání, je vhodné doplnit tento režim odměňování povinným 
kolektivním režimem licencí pro takové užívání.

Pozměňovací návrh 87
Katalin Lévai

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S ohledem na správu práv týkajících 
se služeb na požádání poskytovaných 
subjekty vysílajícími svou rozhlasovou či 
televizní produkci a zahrnujících hudbu 
z oprávněně vydaného zvukového 
záznamu členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů na udělení nebo odmítnutí 
povolení pro takové užití mohla být 
vykonávána zejména organizací kolektivní 
správy práv, která byla zřízena pro výběr 
a rozdělování odměny za vysílání těchto 
zvukových záznamů.

Or. en

Odůvodnění

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
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which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.

Pozměňovací návrh 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. S ohledem na správu práv týkajících 
se služeb na požádání poskytovaných 
subjekty vysílajícími svou rozhlasovou či 
televizní produkci a zahrnujících hudbu 
z oprávněně vydaného zvukového 
záznamu členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů na udělení nebo odmítnutí 
povolení pro takové užití mohla být 
vykonávána pouze organizací kolektivní 
správy práv, která byla zřízena pro výběr 
a rozdělování odměny za vysílání těchto 
zvukových záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
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pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy o 
převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou. 

pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, nebo 
přestane uplatňovat účinná technologická 
opatření s cílem zabránit obcházení, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení pouze po 
oznámení alespoň 10 dnů předem. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy o 
převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou. 

Or. en

Odůvodnění

Před ukončením smlouvy o převodu nebo postoupení ze strany výkonného umělce je nezbytná 
výpovědní lhůta, aby se zabránilo možnému zneužití.

Pozměňovací návrh 90
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 

6. Pokud po té, co bylo přiznáno 
prodloužení autorských práv, výrobce 
zvukových záznamů nenabízí nebo 
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pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu, přestane výrobce 
zvukových záznamů nabízet kopie 
zvukového záznamu na prodej 
v dostatečném množství nebo je 
zpřístupňovat veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

přestane nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit jakoukoli
smlouvu o převodu nebo o postoupení. 
Pokud zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonů více výkonných umělců, mohou 
tito výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož:
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem k 
záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu, zvukový záznam 
není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou. 

V případě, že jeden rok od přiznání 
prodloužení lhůty není zvukový záznam 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývá z návrhu na registrační systém.
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Pozměňovací návrh 91
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení v souladu 
s použitelným vnitrostátním právem. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost společného postupu výkonných umělců není reálná.
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Pozměňovací návrh 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, výrobce zvukových záznamů již 
nadále nenabízí kopie alespoň jedné verze
zvukového záznamu na prodej 
v dostatečném množství nebo nezpřístupní
veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou 
cestou alespoň jednu verzi zvukového 
záznamu tak, aby k němu veřejnost měla 
přístup z osobně vybraného místa 
a v osobně vybraném čase, může výkonný 
umělec požádat výrobce, aby tak učinil, 
a pokud výrobce v přiměřené lhůtě 
nesouhlasí se splněním tohoto požadavku, 
může výkonný umělec ukončit postoupení 
práv k tomuto zvukovému záznamu. 
Pokud zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonů více výkonných umělců, mohou 
tito výkonní umělci ukončit svůj převod
nebo postoupení společně. Pokud je 
smlouva o převodu nebo o postoupení 
ukončena podle věty 1 nebo věty 2, práva 
výrobce těchto zvukových záznamů 
zaniknou.

Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji/zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
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výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.

Pozměňovací návrh 93
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy o 
převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, výrobce zvukových záznamů již 
nadále nenabízí kopie alespoň jedné verze
zvukového záznamu na prodej 
v dostatečném množství nebo nezpřístupní
veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou 
cestou alespoň jednu verzi zvukového 
záznamu tak, aby k němu veřejnost měla 
přístup z osobně vybraného místa 
a v osobně vybraném čase, může výkonný 
umělec požádat výrobce zvukových 
záznamů, aby tak učinil. Pokud tento 
výrobce zvukových záznamů v přiměřené 
lhůtě tento požadavek nesplní, může 
výkonný umělec vypovědět postoupení 
práv k tomuto zvukovému záznamu.
Pokud zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonů více výkonných umělců, mohou 
tito výkonní umělci ukončit své smlouvy o 
převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo o 
postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce těchto zvukových 
záznamů zaniknou.

Or. de
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Odůvodnění

Je reálné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji/zpřístupní každou verzi zvukového záznamu. 
Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu verzi, 
a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho k tomu 
výkonný umělec vyzvat. Pokud tento výrobce zvukových záznamů v přiměřené lhůtě požadavku 
nevyhoví, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.

Pozměňovací návrh 94
Georgios Papastamkos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, výrobce zvukových záznamů již 
nadále nenabízí kopie alespoň jedné verze
zvukového záznamu na prodej 
v dostatečném množství nebo nezpřístupní
veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou 
cestou alespoň jednu verzi zvukového 
záznamu tak, aby k němu veřejnost měla 
přístup z osobně vybraného místa 
a v osobně vybraném čase, může výkonný 
umělec požádat výrobce, aby tak učinil, 
a pokud výrobce v přiměřené lhůtě 
nesouhlasí se splněním tohoto požadavku, 
může výkonný umělec ukončit postoupení 
práv k tomuto zvukovému záznamu. 
Pokud zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonů více výkonných umělců, mohou 
tito výkonní umělci ukončit svůj převod
nebo postoupení společně. Pokud je převod
nebo postoupení ukončeno podle věty 1 
nebo věty 2, práva výrobce těchto
zvukových záznamů zaniknou.
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Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji/zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.

Pozměňovací návrh 95
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, výrobce zvukových záznamů již 
nadále nenabízí kopie alespoň jedné verze
zvukového záznamu na prodej 
v dostatečném množství nebo nezpřístupní
veřejnosti po drátě nebo bezdrátovou 
cestou alespoň jednu verzi zvukového 
záznamu tak, aby k němu veřejnost měla 
přístup z osobně vybraného místa 
a v osobně vybraném čase, může výkonný 
umělec požádat výrobce, aby tak učinil, 
a pokud výrobce v přiměřené lhůtě 
nesouhlasí se splněním tohoto požadavku, 
může výkonný umělec ukončit postoupení 
práv k tomuto zvukovému záznamu. 
Pokud zvukový záznam obsahuje záznam 
výkonů více výkonných umělců, mohou 
tito výkonní umělci ukončit svůj převod
nebo postoupení společně. Pokud je převod
nebo postoupení ukončeno podle věty 1 
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nebo věty 2, práva výrobce těchto
zvukových záznamů zaniknou.

Or. en

Odůvodnění

Je nerozumné očekávat, že výrobce nabídne k prodeji/zpřístupní každou verzi zvukového 
záznamu. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že výrobce musí zpřístupnit alespoň jednu 
verzi, a stanoví, že pokud výrobce nenabídne/nezpřístupní alespoň jednu verzi, může ho 
výkonný umělec vyzvat, aby tak učinil, a pokud s tím tento výrobce v přiměřené lhůtě 
neprojeví souhlas, může výkonný umělec vypovědět postoupení práv k dotčenému záznamu.

Pozměňovací návrh 96
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně 
nebo jednotlivě. Pokud je smlouva o 
převodu nebo o postoupení ukončena podle 
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věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou. 

věty 1 nebo věty 2, práva výrobce 
zvukových záznamů zaniknou.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je do téhož výkonu zapojen velký počet výkonných umělců, je nereálné požadovat, aby 
postupovali společně. Padesát let po té, co byl záznam výkonu pořízen, si žijící výkonní umělci 
již ani nemusí pamatovat jména ostatních výkonných umělců, kteří se podíleli na témže 
záznamu, ani nemusí být schopni ostatní výkonné umělce v přiměřené lhůtě kontaktovat a ani 
se s nimi nemusí na společném postupu shodnout. Je proto nezbytné umožnit individuální 
postup.

Pozměňovací návrh 97
Sajjad Karim

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec již nebude chráněn vzhledem 
k záznamu výkonu a výrobce zvukových 
záznamů již nebude chráněn vzhledem ke 
zvukovému záznamu, zvukový záznam 
není zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich 
výkonu uplynou.

vypouští se

Or. en



PE416.322v01-00 82/88 AM\757970CS.doc

CS

Odůvodnění

Ustanovení „use it or lose it“ je určena na ochranu práv výkonných umělců a pro zajištění, že 
výrobci zvukových záznamů nebudou nespravedlivě omezovat jejich práva. Zajišťuje to čl. 10a 
odst. 1 pododstavec 1, a další opatření v pododstavci 2 již pro výkonné umělce přínosná 
nejsou – a v mnoha případech povedou k jejich neúspěchu.

Pozměňovací návrh 98
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je zavedení ustanovení „use it or loose it“ vítáno, mělo by být flexibilnější. Pokud se 
práva vrátí zpět k výkonnému umělci, měl by mít spravedlivou možnost využít svůj výkon 
dříve, než o svá práva opět přijde. Proto by měla být výkonným umělcům poskytnuta 
přiměřenější lhůta 5 let, aby bylo co nejvíce umožněno nové využití.
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Pozměňovací návrh 99
Bert Doorn

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou. 

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Or. en

Odůvodnění

Je spravedlivé mít k dispozici delší lhůtu, než se práva stanou veřejným statkem.

Pozměňovací návrh 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
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pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu proveditelnosti nového využití výkonu po té, co byla práva navrácena výkonnému 
umělci, musí výkonný umělec dostat skutečnou možnost začít dotčený výkon nově využívat. 
Jeden rok je příliš krátká lhůta pro to, aby výkonný umělec dostal zpět svá práva k výkonu, 
uzavřel smlouvu s novým producentem a dosáhl zpřístupnění svého výkonu veřejnosti. Pět let 
je přiměřenější lhůta.

Pozměňovací návrh 101
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
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místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je zavedení ustanovení „use it or loose it“ vítáno, mělo by být flexibilnější. Pokud se 
práva vrátí zpět k výkonnému umělci, měl by mít spravedlivou možnost využít svůj výkon 
dříve, než o svá práva opět přijde. Proto by měla být výkonným umělcům poskytnuta 
přiměřenější lhůta 5 let, aby bylo co nejvíce umožněno nové využití.

Pozměňovací návrh 102
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Má-li výkonný umělec nárok na 
pravidelné platby, nebudou z těchto plateb 
sráženy žádné zálohy či smluvně 
dohodnuté srážky po té, co v souladu 
s čl. 3 odst. 1 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES tento výkonný 
umělec není nadále chráněn. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , v 
případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo 
prodloužení ochrany v konečném důsledku přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.
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Pozměňovací návrh 103
Henri Weber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k zajištění toho, aby byl výkonným 
umělcům, jejichž výlučná práva byla 
převedena na výrobce výměnou za 
pravidelnou platbu či odměnu, vyplácen 
v průběhu prodlouženého časového 
období plný autorský honorář nebo 
odměna, bez ohledu na vyplacené 
zálohové platby nebo smluvně stanovené 
srážky.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení má pro výkonné umělce zásadní význam v tom, že jim v průběhu 
prodlouženého časového období umožní využít všech autorských honorářů, které jim náleží , v 
případě, že výrobci zvukových záznamů platbu odepřou s odůvodněním, že jim zálohové 
platby dosud nepřinesly odpovídající výnos. Bez tohoto doplňkového ustanovení by bylo 
prodloužení ochrany v konečném důsledku přínosné jen pro malou skupinu předních umělců.

Pozměňovací návrh 104
Nicolae Vlad Popa

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Doba ochrany u hudebních skladeb 
s textem uplyne 70 let po smrti poslední 
z těchto nejdéle žijících osob, bez ohledu 
na to, zda jsou nebo nejsou označeny za 
spoluautory: autora textu a skladatele 

„Doba ochrany u hudebních skladeb 
s textem uplyne úmrtím dědice autora ve 
třetí skupině nebo 70 let po smrti poslední 
z těchto nejdéle žijících osob, podle toho, 
který okamžik nastane později, bez ohledu 
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hudby.“ na to, zda jsou nebo nejsou označeny za 
spoluautory: autora textu a skladatele 
hudby.“

Or. en

Odůvodnění

Delší doba ochrany je potřebná pro zajištění toho, aby dědicové autora měli z práv 
spravedlivý prospěch. Je důležité zajistit, aby z těchto práv měli prospěch dědicové do třetí 
skupiny.

Pozměňovací návrh 105
Sharon Bowles

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba ochrany u hudebních skladeb s 
textem uplyne 70 let po smrti poslední 
z těchto nejdéle žijících osob, bez ohledu 
na to, zda jsou nebo nejsou označeny za 
spoluautory: autora textu a skladatele 
hudby.

Doba ochrany u hudebních skladeb 
s textem uplyne 70 let po smrti poslední
z těchto nejdéle žijících osob, autora textu 
a skladatele hudby.

Or. en

Odůvodnění

Společné uplynutí doby ochrany hudby a textu v případě spoluautorství dává smysl. Avšak 
pokud byly text a hudba spojeny na základě zvyklostí či náhody, ačkoli byly složeny nezávisle, 
měly by požívat vlastní doby ochrany autorských práv, což případně umožní různé kombinace 
(jako je tomu například často v případě chorálů).
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Pozměňovací návrh 106
Jacques Toubon

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2a
Nejpozději …* a dále každé čtyři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu, 
Radě a Hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu o uplatňování a dopadech 
této směrnice, ve které mimo jiné na 
základě specifických informací 
poskytnutých členskými státy posoudí 
účinnost opatření přijatých při revizi této 
směrnice vzhledem k sledovaným cílům. 
Komise zejména prozkoumá, zda má 
prodloužení doby ochrany práv pozitivní 
dopad na sociální situaci výkonných 
umělců a na hudební tvorbu a zda se 
doplňková opatření jeví jako užitečná pro 
dosažení těchto cílů.
* Tři roky po datu provedení této směrnice.“

Or. en
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